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⃰ نويسنده مسؤول:
نش��اني کامل پستي: تهران، بلوار کشاورز، خيابان 16 آذر، پالک 23، طبقه 4. شماره 

تماس: 66419161
Email: smtabataba_md@yahoo.com

دقيقي که بتواند انسان را در همه ابعاد یاد شده �  بویژه ابعاد اجتماعي و 
معنوي – بسنجد، وجود ندارد، باید براي هر گروه از نژادها، اقوام، ملل، 
جوامع و فرهنگ هاي مختلف، معيارها و ابزارهاي سنجش اختصاصی 
مس��تقلی که متناس��ب با آزمودني معين و مشخصي اس��ت، ارائه کرد 
زیرا هر فرد انس��اني با توجه به جامعه و فرهنگي که در آن زاده ش��ده، 
رش��د کرده، شخصيتش شكل گرفته و معنویاتي که نظام باورهاي او را 
بوجود آورده اند، جهان بيني و قضاوت خاصي پيدا مي کند که با دیگران، 

تفاوت هاي بنيادي خواهد داشت. 
موض��وع پژوهش و بحث: مكاتب روانشناس��ي و روانپزش��كي معاصر، 
درب��اره تعریف دقيق و قطعي بهنج��ار و نابهنجار اتفاق نظر ندارند زیرا 

معتقدند که:
الف – بهنجاری مطلق، همچون یك معادله ریاضي یا فرمول شيمي ، 
قابل تعریف نبوده، قابل وصول نيس��ت و بنابراین نمي توان براي آن ، 

حتي یك مصداق هم معرفي کرد ]5، 4 و 3[.

مقدمه
مت��ون تخصصي روانپزش��كي، روانشناس��ي و علوم رفت��اري درباره ی 
ویژگي هاي ش��خصيت هنجار و ناهنجار، با اس��تناد به اظهارات نظریه 
پ��ردازان علوم رفت��اري معاصر معيارهاي متع��دد و گوناگوني را مطرح 
کرده اند که در حال حاضر در مراکز آموزش��ي و پژوهشي مورد استفاده 
قرار گرفته و براساس آنها، اقدامات تشخيصي و درماني بعمل مي آید.

از آنجا که اغلب نظریه پردازان و مكاتب یاد ش��ده، اتفاق نظر دارند که 
انسان، موجودي است با ابعاد زیستي – رواني – اجتماعي و معنوي ]2 
و Biopsychosociospritual ]1 و ابزار سنجش یكسان، مطلق و 

مقاله مروری

مقايسه ی تطبيقی معيارهای هنجاری و ناهنجاری شخصيت از ديدگاه متون 
تخصصی علوم رفتاری و مکتب اسالم

سيد محمود طباطبائی1 ⃰، سيد محمدعلی طباطبائی2
1. مرکز تحقيقات اخالق و تاریخ پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

2. دندانپزشك، یزد، ایران.

دریافت مقاله: 1390/8/3، پذیرش مقاله: 1390/10/5

چکيده
زمينه و هدف: متون تخصصي روانپزشكي، روانشناسي و علوم رفتاري درباره ی ویژگي هاي شخصيت هنجار و ناهنجار، با استناد به اظهارات نظریه 
پردازان علوم رفتاري معاصر، معيارهاي متعدد و گوناگوني را مطرح کرده اند که در حال حاضر در مراکز آموزشي و پژوهشي مورد استفاده قرار گرفته 

و براساس آنها، اقدامات تشخيصي و درماني بعمل مي آید.
روش بررسی: در این پژوهش، معيارهای مرتبط با تعریف شخصيت های هنجار و ناهنجار از متون تخصصی روانشناسی و روانپزشكی و همچنين 

از متون اصيل و معتبر اسالمی، استخراج شده، پس از مقایسه تطبيقی و تحليل آنها، نتيجه گيری بعمل آمده است. 
یافته ها: از آنجا که نظریه پردازان و مكاتب یاد شده، برای انسان عالوه بر بعد زیستی، ابعاد رواني، اجتماعي و معنوي قائلند باید براي هرگروه از 
نژادها، اقوام، ملل ، جوامع و فرهنگ هاي مختلف، معيار سنجشی مستقلی که متناسب با آزمودني همان گروه استدر نظر گرفت تاهر فرد انساني 
با توجه به جامعه ای که در آن  رشد کرده، شخصيتش شكل گرفته،متناسب با شرایط ویژه خود، ارزیابی شود. بنابراین معيارهای مطرح شده در 
متون تخصصی که برای تشخيص هنجاری و ناهنجاری شخصيت بكار می روند، نمی توانند به عنوان تنها معيار و فصل الخطاب برای تشخيص 

قطعی شخصيت بكار روند.
نتيجه گيری: معيارهای مستخرج از متون اسالمی در ارتباط با هنجاری و ناهنجاری شخصيت، عالوه بر جامعيت و توجه به جزئيات، از ادبياتی 
استفاده کرده اند که مفاهيم عينی و انتزاعی فراگيری را در کوتاه ترین عبارات و رساترین بيان، به گونه ای آورده اند که مخاطب از هر سطح 
تحصيالت، معلومات و طبقه ای که باشد، می تواند بطور آشكار و غير قابل انكاری، برتری آنها را بر معيارهای سایر مكاتب، درک نموده وبپذیرد.

کليد واژه ها: شخصيت هنجار، شخصيت ناهنجار، مكتب اسالم، روانشناسی، روانپزشكی.
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ب – بي��ن بهنج��ار و نابهنجار، مرز واضحي همچون »س��يم خاردار« 
وجود ندارد.

ج – ممكن است رفتار، عملكرد یا عقيده اي در یك جامعه یا موقعيت، 
بهنجار تشخيص داده شود، در حالي که همان مورد، در شرایطي دیگر، 
نابهنج��ار تعریف می ش��ود ]6 و 3[. بنا براین، معيارهاي ارائه ش��ده از 
س��وي نظریه پردازان علوم رفت��اري را نمي توان بطور مطلق، همه جا 
و در هر زمان براي س��نجش شخصيت و تمایز هنجار از ناهنجار بكار 
برد و باید پس از بررس��ی تخصصی همه جانبه بویژه با در نظر گرفتن 
معياره��ای خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، ب��ه قضاوت در باره هنجار 
بودن یا ناهنجار بودن یك شخصيت خاص، پرداخت. به همين منظور، 
منابع معتبر روانشناس��ي، روانپزش��كی و علوم رفتاري را بازخوانی مي 

کنيم:

ديدگاه برخی از نظريه پردازان و بنيانگذاران مش�هور 
مکاتب روانشناسي

1 – ب��ه عقيده اتورانك: بهنجاري عبارتس��ت از توانایي زندگي کردن 
بدون داشتن احس��اس گناه یا اضطراب و قبول مسئوليت براي اعمال 

خود.
2 – به گفته مالني کالین: بهنجاري عبارتس��ت ازداش��تن منش قوي، 
توانایي مدارا با هيجانات متضاد، توانایي احس��اس لذت بدون تعارض و 

توانایي دوست داشتن. 
3 – به نظر ال کيوبي: بهنجاري عبارتست از توانایي آموختن به کمك 

تجربه، انعطاف پذیري و سازگاري با محيط متغير.
در هری��ك از تعاری��ف فوق، کلي گوئ��ي هایي وج��ود دارد که ارزش 
»نمادي« آنها بيش از »کاربردي« اس��ت و هيچ یك از آنها نمي تواند 
تعریف��ی »جامع و مانع« براي بهنجاري بش��مار آید. ب��ه عنوان مثال: 
آیا نداش��تن احس��اس گناه مي تواند همواره صفت مثبت و س��ازنده اي 
بش��مار آید؟ ایا شخصيت هاي ضد اجتماع که هيچ گاه احساس گناه و 
اضطرابي براي اعمال نادرست خود نداشته، به ارتكاب اعمال بزهكارانه 

خود مي بالند، افراد بهنجاري بشمار مي آیند؟
همچني��ن: آیا احس��اس برخوردار بودن از  منش ق��وي و توانایي لذت 
بردن بدون تعارض که در افراد مبتال به شيدائي Mania دیده مي شود 

]7 و 3[، ویژگي هاي مثبتي هستند؟

دي�دگاه نويس�ندگان مت�ون روانشناس�ي ک�ه ارزش 
کاربردي در کارهاي باليني پيدا کرده اند

برخي از نویس��ندگان متون روانشناسي، اقدام به ارائه تعاریف عملياتي 
براي ش��خصيت هنجار و ناهنجار به منظور استفاده از آنها در کارهاي 

باليني کرده اند. خالصه اي از آنچه آورده اند، به شرح زیر است:
الف – معيارهاي بهنجاري:

a- داشتن نگرش مثبت نسبت به خود 
b- توانائي برقرار کردن روابط معقول، سالم و محبت آميز با دیگران 

c- احساس خود مختاري همراه با توانائي کنترل ارادي رفتارها 
d- داشتن ادراک درست و همخوان با واقعيت 

e- داشتن عزت نفس معقول و توانائي پذیرش دیگران 

f- ویژگي هاي شخصيتي شایسته، سازنده، خالق و مولد 
ب – معيارهاي نابهنجاری:

a- ناسازگاري آشكار در امور معمولي و هميشگي
b- غيرقابل پيش بيني بودن رفتارها و فقدان کنترل

c- نامعق��ول وغيرمتعارف بودن عملكردها واختالف آش��كارآنها با نرم 
هاي جامعه 

e- تخلف آشكار از معيارهاي اخالقي، شخصيتي و آرماني مورد انتظار
f- ناراحتي مش��اهده گر از اغلب عملكردها و رفتارهاي فرد مورد نظر 

]8-11[

ديدگاه مؤلفين درسنامه هاي روانپزشکي 
1- سازمان بهداشت جهاني )WHO( بهنجاري Normality را 
س��المت کامل جس��مي، رواني و اجتماعي مي داند. همچنين گفته 
اند که س��المت یعني نداش��تن عالئم اختالالت رواني و ش��خص 
س��الم کس��ي اس��ت که به نحو معقولي، ع��اري از درد، ناراحتي و 

ناتواني باش��د.
2 - س��المت رواني عبارتست از: داش��تن کارکردهاي رواني موفق در 
زمين��ة تفكر، خلق و رفتار که منجر ب��ه فعاليت هاي ثمربخش، روابط 
ارض��اء کننده با دیگران و توانای��ي انطباق با تغيير و مدارا با نامالیمات 

مي شود. 
3 - اف��راد بهنجار از نظر رواني کس��اني هس��تند که ب��ا خود و محيط 
اطرافش��ان هماهنگ و سازگار هستند و با مقتضيات فرهنگي یا قوانين 
اجتم��اع خود، هماهنگي پيدا م��ي کنند. این افراد ممكن اس��ت واجد 
انح��راف طبي یا بيماري باش��ند ولي ت��ا هنگامي که بيم��اري مزبور، 
اس��تدالل، قضاوت، توانائي هوش��ي و توانائي س��ازگاري ش��خصي و 
اجتماع��ي آنه��ا را مختل نكرده اس��ت، از نظر رواني، س��الم یا بهنجار 

محسوب مي شوند.
4 - اختالل رواني، سندرم یا الگوي روان شناختي یا رفتاري است که با 
ناراحتي )مانند یك عالمت دردناک( یا افزایش قابل توجه خطر مرگ، 
رنج، درد، ناتواني یا از دس��ت رفتن چش��مگير آزادي عمل همراه باشد. 
این س��ندرم یا الگو، نباید صرفًا واکنش هاي قابل انتظار و مورد قبول 

فرهنگ جامعه در برابر روایداد خاصي نظير مرگ عزیزان باشد ]3[.

برخی از ويژگی های بهنجاری و ناهنجاری شخصيت 
در متون اسالمی

الف - افراد بهنجار ]14 - 12[:
1 – داراي اندیش��ه و گفت��ار منطقي و در پی کس��ب دانش و معرفت 

سودمند مي باشند.
2– در قان��ون مدارینيرومن��د، دور اندیش، آینده نگ��ر، نرمخو و لغزش 

هایشان، اندک و ناچيز است.
3–فروتنی می کنند، هرگونه تش��ویق و پاداشي را همواره به خاطر مي 

سپارند و هشدارها را هرگز فراموش نمي کنند.
4– ق��درت زیادي براي رویاروئي با مش��كالت زندگ��ي را دارند و به 
گونه اي عمل مي کنند که گویي در رفاه هس��تند، کارهاي دشوار را به 

خوبي تحمل مي کنند. 
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5– در برخ��ورد ب��ا دیگران، آرام و مالیم هس��تند و از ناس��زا گویي و 
برچس��ب زدن به دیگران خودداري ميكنند، پاکدامن وکم توقع هستند، 

به هنگام خشم، خویشتن دارند.
6– ب��ه کاره��اي نيك اندکي که انجام مي دهند، بس��نده نمي کنند و 

کارهاي نيك زیاد یا بزرگ خود را، بيش از اندازه جلوه نمي دهند.
7– مردم، هيچگونه ش��رارتي از آنان نمي بينند، از آزار آنان در امانند، 
جز نيكي، از آنان انتظاري ندارند و در پرتو آنان به آس��ایش و رفاه مي 

رسند.
8– از گرفتاري و بدبختي دیگران شاد نمي شوند.

9– کس��ي را که به آنان س��تم کرده، مي بخشند و به دشمن خود هم 
ستم نمي کنند.

10– امانت دارند و هيچگاه خيانت نمي کنند.
11– ب��ه هنگام توانگري، ميانه رو، و به هنگام تهيدس��تي، آراس��ته و 

شرافتمندند.
12– ه��رگاه کس��ي آنانرا س��تایش کن��د، از بيم گرفتار ش��دن به دام 

خودبيني، مي گویند:
من خود را بهتر مي شناسم و خداي من، مرا بهتر از خودم مي شناسد، 
خدایا مرا ببخش و از آنچه دیگران ش��ناخته اند بهتر کن و لغزش هاي 

مرا که دیگران نمي دانند، بيامرز.
ب - افراد نابهنجار ]14 و 13 و 12[:

1 – گمراهن��د و گم��راه کننده و دیگران را به خطاکاري تش��ویق مي 
کنند.

2– منش یكساني ندارند و به رنگ هاي گوناگون ظاهر مي شوند.
3– پنهاني حرکت مي کنند، از بيراهه ها مي گذرند و در هر راهي، قرباني 

بجاي مي گذارند.
4– گفتارش��ان به ظاهر درمان اس��ت اما کردارش��ان، دردي است بي 

درمان 
5 – بر رفاه و آس��ایش مردم، حسد مي ورزند و بر بدبختي و گرفتاري 

هاي مردم مي افزایند.
6- در داروي، ازراه راس��ت منحرف شده و برای هر دليل قانع کننده و 

درستي، شبهه اي مي آورند.
7– براي هر زنده اي ، قاتلي در آستين دارند.

8– با تظاهربه نااميدي، راه را براي رس��يدن ب��ه آرزوهاي خود هموار 
ميكنند.

9– بازار خود را گرم مي کنند تا کاالي خویش را بفروشند.
10– فریبكارند و دیگران را به تنگنا و بن بست مي کشانند.

11– یاوران شيطانند )اهریمن صفت(
12– زبانه هاي آتش جهنمند )آتش افروزند(

بحث تکميلی
پ��س از گفتگو درباره معيارهای ش��خصيت هنجار و ناهنجار، برای 
هرچه بهتر ش��ناختن معيارهای هنجار، شایس��ته است ویژگی های 
»خود ش��كوفایان« را که توس��ط آبراهام مازلو ب��ه عنوان برترین 
الگوه��ای هنجاری مطرح ش��ده ان��د، و همچنين برای شناس��ائی 
بيش��تر ویژگی های ناهنجار، اصول ماکياولی را که غالبًا به عنوان 

الگوه��ای ناهنجاری و ضد اخالقی ش��ناخته می ش��وند، در اینجا 
ذکر کنيم: 

الف – ویژگی های خود ش��كوفایان به عنوان برترین الگوهای هنجار 
از دیدگاه مازلو: مهمترین ویژگي هاي برخی از شخصيت هاي برجسته 
تاری��خ معاصر که  به عنوان »افراد خود ش��كوفا«، شناس��ائي ش��ده اند 

عبارتند از ]10[:
1- توانائي درک درس��ت واقعيت ها ، نگرش عيني به زندگي و تحمل 

شرایط مبهم 
2- قب��ول کردن خود و دیگران به همان صورت واقعي که هس��تند و 

عملكرد مبتني بر صداقت بجاي تظاهر و فریبكاري 
3- مسأله مداري و احتراز از خود مداري، قدرت باال در خالقيت و لذت 

بردن عميق از تجارب اساسي زندگي 
4- عالقمند بودن به شادکامي انسان ها 

5- تمای��ل به آزمودن ش��يوه ه��اي جدید به جاي توس��ل به راه هاي 
راحت و امن 

6- آمادگي براي تحمل بي اعتنائي دیگران در ش��رایطي که آن عقاید، 
دور از حقيقت و واقعيت هستند.

7-مسئوليت پذیري و سخت کوشي در اجراي تصميم ها 
8- شناسائی مكانيس��م های دفاعي ناهنجار خویش و داشتن شهامت 

برای احتراز از آنها 
برای کس��انی که با فرهنگ غنی و پربار دین مبين اسالم آشنا هستند، 
آش��كار اس��ت که همه ویژگی های فوق – و خيلی بيشتر از آنها – در 
متون اس��المی به خوبی و واضح معرفی و مطرح ش��ده اند. به عنوان 

مثال: 
در ارتباط با »توانائی درک درست واقعيت ها«، »مسأله مداری و احتراز 
از خودمداری« و  »عالقه مند بودن به شادکامی انسان ها« که توسط 
مازلو مطرح ش��ده اند، در آموزش های اس��المی آمده اس��ت: »داشتن 
اندیش��ه، گفتار و کردار منطقی،قدرت زیاد برای رویاروئی با مشكالت، 
عمل کرد مطلوب و پس��ندیده در ش��رایط دش��وار، انجام هرچه بيشتر 
کارهای پسندیده وعدم بزرگنمائی آنها، رساندن آسایش و رفاه به مردم 
همراه با نيكی کردن و برخورد آرام و مالیم، بخش��يدن دشمنان خود و 
کسانی که س��تمی کرده اند. خودداری از ناسزاگوئی و برچسب زدن یا 

آسيب زدن به دیگران وعدم شادمانی از بدبختی مردم«
ب – اص��ول ماکياولی ب��ه عنوان الگوهای ناهنج��اری و ضد اخالقی 

]16 و 15[:
1 – فقط در پي منافع و عالئق خویش باش

2 – هيچكس را جز خود، محترم  مشمار
3 – بدي کن ولي چنان بنماي که قصد نيكي داري 

4 – طماع باش و در جمع مال بكوش
5 – خسيس باش

6 – خشن و بي رحم باش
7 – تا فرصت مييابي در پي فریب و نيرنگ باش 

8 – دش��منان را از ميان بردار و در صورت لزوم به دوس��تان هم رحم 
مكن

9 – در رفتار با مردم زورگویي را بر نرمش برتري ده 
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10 –به هيچ چيز، جز جنگ و درگيری ميندیش
در رابط��ه با م��وارد فوق ه��م فرهنگ پربار و اس��توار اس��المی، 
معياره��ای متعدد دقيقی برای شناس��ائی ش��خصيت ناهنجار ارائه 

ک��رده که خالص��ه ی از مهمترین آنه��ا از نظر مقایس��ه تطبيقی با 
اص��ول ماکياولی عبارتند از: »گمراهند و گم��راه کننده، فریبكارند 
و مردم را به بن بس��ت مي کش��انند،  براي شكس��تن شخصيت و 
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جدول 1– مقایسه معيارهای شخصت هنجار در متون اسالمی و متون تخصصی روانشناسی و روانپزشكی

متون تخصصی علوم رفتاریمتون اسالمی

1

داشتن اندیشه، گفتار و کردار منطقی، به خاطر داشتن پاداش ها و 
هشدارها، دوری گزینی یا نزدیك شدن معقول و بدون ارتباط با نيرنگ 
و فریب، عدم توسل به شيوه های نادرست و خالف برای جلب نظر 

دوستان و آشنایان)الف(،

برخورداری از سالمت اندیشه، 
قضاوت، استدالل، خلق و رفتار 

2

قدرت زیاد برای رویاروئی با مشكالت، عمل کرد مطلوب و پسندیده 
در شرایط دشوار، انجام هرچه بيشتر کارهای پسندیده وعدم بزرگنمائی 
آنها، فروتنی، پاکدامنی، کم توقع بودن، دوری از جلب ستایش دیگران 

و موثر نبودن ستایش ها در شخصيت آنان)ب(

داشتن عزت نفس معقول 
و منش نيرومند، مولد و سازنده

انعطاف پذیری در اخالق و رفتار،قدرت خویشتن داری در هنگام خشم، 3
ميانه روی در هنگام توانگری و آراستگی در هنگام تهيدستی)ج(

توانائی درک واقعيت ها و مدارا یا انعطاف پذیری نسبت به 
هيجانات متضاد و عوامل محيطی متغير

دور اندیشی، آینده نگری و آزمند بودن در کسب دانش، معرفت و 4
توانائی پندگرفتن و آموختن از تجربه های زندگیاطالعات سودمند)د(

قانون مدار و اصرار بر پایبندی به قانون، لغزش های اندک و ناچيز، 5
امانت داری و احتراز از خيانت)ه�(

احساس خودمختاری همراه با 
قبول مسئوليت برای اعمال خود

6

رساندن آسایش و رفاه به مردم همراه با نيكی کردن و برخورد آرام 
و مالیم، بخشيدن دشمنان خود و کسانی که به وی ستم کرده اند. 

خودداری از ناسزاگوئی و برچسب زدن یا آسيب زدن به دیگران،، شاد 
نشدن از بدبختی مردم)و(،

توانائی دوست داشتن و پذیرش دیگران

7

وال تهنوا وال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مومنين)ز( 
احساس خودکم بينی و حقارت نداشته باشيد، غمگين و افسرده نشوید، 
اگر به ایدئولوژی و راه خود، ایمان دارید، در برترین جایگاه خواهيد بود

اال بذکر اهلل تطمئن القلوب)ح(
همانا با یاد و نام خدا، آرامش دلها بدست می آید

توانائی زندگی کردن و لذت بردن 
بدون احساس اضطراب، تعارض و گناه

العقل السليم فی الجسم السليم8
اندیشه سالم در بدن سالم شكوفا خواهد شد

نداشتن بيماری روانی یا بيماری جسمی 
موثر بر سالمت روانی

پاورقی های جدول شماره )1( که عمدتًا از خطبه 193 نهج البالغه اقتباس شده اند:
)الف( منطقهم الصواب، الیضيع مااستحفظ وال ینسی ما ذّکر، بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهة و دنوه ممن دنا منه لين و رحمة، ليس تباعده بكبر و عظمة وال 

دنوه بمكر و خدیعة
)ب(نزلت انفسهم منهم فی البالء کالتی نزلت فی الرخاء، ال یرضون من اعمالهم اال القليل و ال یستكثرون الكثير، مشيهم التواضع، قانعة نفسه، اذا زکی احد منهم 

خاف مما یقال له، حاجاتهم خفيفة و انفسهم عفيفة
)ج(قصد فی غنی، تجمل فی فاقة و صبر فی شدة، فی المكاره صبور و فی الرخاء شكور، مكظوم غيظه، یعفو عمن ظلمه و یعطی من حرمه

)د(صبروا ایامًا قصيرة اعقبتهم راحة طویلة، حرص فی علم، وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، قریب امله
)ه�(قوة فی دین، حزم فی لين، ایمان فی یقين، قليل زلل�ه، الشر منه مامون

)و(الناس منه فی راحة، اراح الناس من نفسه، شرورهم مامونة، یعفو عمن ظلمه، ال یشمت بالمصائب، الخير منه مامول، ال ینابز بااللقاب
)ز(سوره آل عمران، آیه 139

)ح(سوره رعد، آیه 28
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حریم دیگران از هر نيرو و پناهگاهي اس��تفاده مي کنند، اندیشه اي 
بيمار اما ظاهري آراس��ته دارند، پنهان��ي حرکت مي کنند، از بيراهه 
ها م��ي گذرند، در هر مس��يری،  قرباني بج��اي مي گذارند و براي 
هر زنده اي، قاتلي در آس��تين دارند، بر رفاه و آسایش مردم، حسد 
م��ي ورزند و بر بدبختي و گرفت��اري دیگران مي افزایند، ،اهریمن 

صفت و آتش افروزند�«.

نتيجه گيری
با مقایسه تطبيقی معيارهای هنجاری و ناهنجاری شخصيت از دیدگاه 
مكاتب مختلف روانشناسی، روانپزشكی و علوم رفتاری با مكتب اسالم، 
بطور آشكار و غير قابل انكاری می توان برتری معيارهای اسالمی را بر 

سایر مكاتب، دریافت و آنرا پذیرفت.
جالب توجه اس��ت که معيارهای مستخرج از متون اسالمی، عالوه 
ب��ر جامعيت، توجه ب��ه جزئيات، انطباق با دانش نوین تخصصی، به 
جنبه های فرهنگی و اجتماعی هم توجه ویژه ای داش��ته، از ادبياتی 
اس��تفاده کرده اند که در عي��ن ارائه تعریف جام��ع و مانع، مفاهيم 
عين��ی و انتزاعی فراگي��ری را در کوتاه ترین عبارات و رس��اترین 
بيان، به گونه ای ارائه کرده که مخاطب از هر س��طح تحصيالت، 
معلوم��ات و طبقه، بيش��ترین بهره را بدس��ت م��ی آورد. به عنوان 
مث��ال: اگر در متون تخصصی روانشناس��ی و علوم رفتاری، یكی از 
معيارهای اساس��ی سالمت روان و شخصيت هنجار، برخورداربودن 
از س��المت تفك��ر، قضاوت، اس��تدالل، خلق و رفتار مطرح ش��ده، 
مخاطبي��ن مختلفی ک��ه از نظر ميزان دان��ش، بينش و معرفت در 
سطوح متفاوتی هس��تند، می توانند برداشت های گوناگونی داشته 
باش��ند ولی در متون اسالمی، ضمن مطرح نمودن سالمت اندیشه 
و تفك��ر معق��ول به عن��وان برخ��ی از معيارهای اصلی ش��خصيت 
هنجار، گفته ش��ده که باید همزمان دارای ک��ردار منطقی، توانائی 
به خاطر داش��تن پاداش ها و هش��دارها،عدم توس��ل به شيوه های 
نادرس��ت برای جلب نظر دوس��تان و آش��نایان، انعطاف پذیری در 
اخ��الق و رفتار، خویش��تن داری در هنگام خش��م، ميانه روی در 
هنگام توانگری، آراس��تگی در هنگام تهيدستی، دور اندیشی، آینده 
نگ��ری، قانون م��داری، امانت داری و عالقه مندی به خوش��بختی 

و ش��ادکامی همه مردم باش��د. این گونه س��خن گفتن، تنها زیبنده 
برتری��ن معل��م های بش��ریت یعن��ی انبياء و اولياء اهلل س��الم اهلل 
عليهم اجمعين اس��ت که رسالتش��ان هدایت بشر در طول تاریخ – 
از ازل تا ابد – به س��وی ش��اهراه س��عادت دنيوی و اخروی است 
و همين ش��يوه هدایتی اس��الم است که توانس��ت از گروهی بادیه 
نش��ين بيگانه با فرهنگ و تمدن که در گوش��ه ای مهجور زندگی 
م��ی کردن��د، رادمردانی تربي��ت کند که در طی چن��د دهه اندک، 
قلمرو بزرگترین امپراطوری های جهان را تس��خير کرده، خورشيد 
عل��م و معرفت منبعث از وحی الهی را که همه علوم را ش��امل می 

ش��د، به همه نس��ل های انس��انی در گس��تره تاریخ بتاباند.
در همي��ن رابطه، باید یادآورش��د ک��ه تعریف ش��خصيت هنجار و 
ناهنجار و ارائه معيارهای دقيق کاربردی برای شناس��ائی هرکدام، 
ن��ه تنها در کتاب ه��ای معتبر عل��وم تربيتی ]17[ و ش��اخه های 
مختلف علوم انس��انی مكتب اسالم به تفصيل بيان شده اند ]18[، 
بلك��ه در کتاب های طبی اطبای برجس��ته مس��لمان همچون علی 
ب��ن ربن طبری ]19[، محمدبن زکریای رازی ]22 - 20[، ابوعلی 
س��ينا ]23[ و نظائرش��ان در بحث های مس��تقل ی��ا تحت عناوین 
بهداش��ت و سالمت روان و بيماری های روانی مطرح و بيان شده 
اند و برای پژوهش��گران، زمينه بس��يار مس��اعدی برای تحقيق در 

این موارد وجود دارد. 
روی هم رفته باید قبول و اعتراف کرد که اسالم، خود مكتب مستقلی 
اس��ت و در امور تربيتی و رساندن انسان به عالی ترین درجات کمال و 
جمال معنوی و نفس��انی، به اندازه ای غنی، پربار و استوار است که اگر 
گوهرهای نهفته آن شناس��ائی، استخراج و بصورت روزآمد ارائه شوند، 
پاسخگوی نيازهای جامعه در هر زمان و مكان و در هر مقطع از تاریخ 
بش��ر خواهند بود. به اميد آنكه اندیش��مندان و دانش��مندان با احساس 
مسئوليت و تعهد، به تحقق این امر مهم بپردازند و جامعه اسالمی را از 

نيازمندی به مكاتب شرق و غرب، برهانند.   
پاسخگوی نيازهای جامعه در هر زمان و مكان و در هر مقطع از تاریخ 
بش��ر خواهند بود. به اميد آنكه اندیش��مندان و دانش��مندان با احساس 
مسئوليت و تعهد، به تحقق این امر مهم بپردازند و جامعه اسالمی را از 

نيازمندی به مكاتب شرق و غرب، برهانند. 

جدول 2 – مقایسه معيارهای شخصت ناهنجار در متون اسالمی، منابع تخصصی روانشناسی و روانپزشكی و مكتب ماکياولی

مکتب ماکياولیمتون تخصصی علوم رفتاریمتون اسالمی

بر رفاه و آسایش مردم، حسد مي ورزند و بر 1
فقط در پي منافع و عالئق خویش باش و ناسازگاري آشكار در امور معمولي و هميشگيبدبختي و گرفتاري هاي مردم مي افزایند.

هيچكس را جز خود، محترم مشمار

منش یكساني ندارند و به رنگ هاي 2
گوناگون ظاهر مي شوند.

نامعقول و غيرقابل پيش بينی بودن عملكردها همراه 
با فقدان کنترل و اختالف آشكار با نرم هاي جامعه

بدي کن ولي چنان بنماي که قصد نيكي داري
تا فرصت مييابي در پي فریب و نيرنگ باش

3

براي شكستن دیگران از هر نيرو و 
پناهگاهي استفاده مي کنند. براي هر 

زنده اي، قاتلي در آستين دارند.
خطاکارند و به خطاکاري تشویق مي 

کنند.

تخلف آشكار از معيارهاي اخالقي، شخصيتي و 
آرماني مورد انتظار

خشن و بي رحم باش، دشمنان را از ميان بردار 
و در صورت لزوم به دوستان هم رحم مكن
– به هيچ چيز، جز جنگ و درگيری 

ميندیش
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